
Tijdelijke	vervanging	Bo

Bij	 de	 meeste	 lezers	 zal	 het	 wel	 bekend	 zijn	 maar	 voor
diegene	die	de	wijziging	niet	meegekregen	hebben	toch	even
een	 berichtje.	 Door	 omstandigheden	 heeft	 Bo	 voor	 haar
zwangerschapsverlof	 inging	 haar	 werkzaamheden	 moeten
neerleggen	en	heeft	 ze	Alina	Fazal	bereid	gevonden	haar	 te
vervangen.	 Hier	 zijn	 we	 natuurlijk	 heel	 blij	 mee.	 Alina	 is
werkzaam	als	adviseur	bij	ProScoop	en	zal	Bo	vervangen	tot
die	in	mei	terug	komt.	Door	de	vroegtijdige	rust	die	Bo	moest
nemen	 heeft	 ze	 haar	 zwangerschap	 tot	 een	 goed	 einde
kunnen	 brengen	 en	 zijn	 ze	 eind	 januari	 verblijd	 met	 de
geboorte	van	hun	prachtige	dochter	Lore.

Nieuw	logo	NPZrA

In	 2020	 is	 Palliatieve	 Zorg	Regio	Arnhem	en	 de	 Liemers	 op
zoek	 geweest	 naar	 een	 organisatie	 om	 een	 nieuw	 logo	 te
gaan	 ontwikkelen.	 Daarbij	 zijn	 wij	 uitgekomen	 bij	 Studio
Nieuwe	Weide.	 Zij	 zijn	 aan	 de	 slag	 gegaan	 en	 hebben	 een
prachtig	 nieuw	 logo	 voor	 ons	 ontwikkeld.	 Iedereen	 die	 de
laatste	 tijd	 van	 ons	 een	 mail	 ontvangen,	 of	 onze	 website
bezocht	heeft	zal	het	ongetwijfeld	al	zijn	opgevallen.
Wij	zijn	super	trots	op	het	eindresultaat.

Covid-19	&	palliatieve	zorg
Regionale	samenwerkingsafspraken

De	Covid-pandemie	vraagt	om	het	maken	van	niet	alledaagse
afspraken	om	zorg	voor	patiënten	te	kunnen	waarborgen.	Het
gaat	 hierbij	 om	 zowel	 patiënten	 met	 en	 patiënten	 zonder
Covid-19	 infectie.	 Veel	 afspraken	 zijn	 gemaakt,	 capaciteit	 is
vrijgemaakt	of	extra	gecreëerd.	Tegelijkertijd	loopt	de	reguliere
zorg	door.	Ook	voor	 reguliere	palliatieve	zorg.	Om	helderheid
te	krijgen	in	de	afspraken	die	er	zijn	gemaakt,	en	om	signalen
vanuit	de	praktijk	gecoördineerd	op	 te	vangen,	 te	adresseren
en	op	te	 lossen,	 is	een	projectgroep	in	april	2020	gestart	met

het	ontwikkelen	van	een	RSA	(regionale	samenwerkingsafspraken)	Covid-19	&	palliatieve	zorg.
Deze	is	onlangs	afgerond	en	te	vinden	op	onze	website.	

Zelfevaluatie	gestart	bij	Vilente

Afgelopen	jaar	heeft	het	Netwerk	Palliatieve	Zorg	in	samenwerking
met	 de	 Hogeschool	 Arnhem	 en	 Nijmegen	 twee	 organisaties
(Rijnstate	 Ziekenhuis	 en	 De	 Liemerije)	 ondersteund	 bij	 het
uitvoeren	van	de	Zelfevaluatie	Palliatieve	Zorg	dat	gebaseerd	is	op
het	Kwaliteitskader	Palliatieve	Zorg.	Het	doel	van	de	zelfevaluatie
is	 inzichtelijk	 maken	 waar	 zorgorganisaties	 staan	 als	 geheel,	 als
afdeling	 of	 als	 samenwerkingsverband,	 ten	 aanzien	 van	 de
wensen,	waarden	én	behoeften	van	patiënten	en	hun	naasten.	Het
stimuleert	 bewustwording	 en	maakt	 gerichte	 verbetering	 en	 leren
van	 elkaar	 mogelijk.	 Dit	 voorjaar	 is	 Vilente	 gestart	 met	 de
Zelfevaluatie	 Palliatieve	 Zorg.	 Studenten	 vanuit	 de	 Hogeschool	 Arnhem	 &	 Nijmegen	 zullen	 de
organisatie	 ondersteunen	 bij	 een	 onderdeel	 van	 de	 zelfevaluatie	 uit	 te	 voeren.	 In	 overleg	met	VPTZ
Arnhem	en	VPTZ	Midden-Gelderland	onderzoeken	wij	hoe	de	rol	van	vrijwilligers	(nog)	beter	een	plek
kan	krijgen	in	de	zelfevaluatie.	Ook	landelijk	wordt	hiernaar	gekeken.

Versterken	samenwerking

Het	 Netwerk	 Palliatieve	 Zorg	 heeft	 in	 zijn	 beleidsplan
opgenomen	 het	 belang	 van	 doorontwikkelen,
professionaliseren	 en	 nog	 krachtiger	 worden.	 Daartoe	 is	 het
nodig	 dat	 er	 aandacht	 is	 voor	 samenwerking	 tussen
zorgaanbieders	binnen	het	netwerkverband	en	samenwerking
met	andere	partijen	zoals	Parkinsonnet,	VPTZ	en	Netwerk(en)
Dementie.	Wij	 zijn	 dan	 ook	 verheugd	 om	 te	 kunnen	melden

dat	dit	 jaar	Rijnstate	Ziekenhuis,	EenPlus,	VPTZ	Arnhem	en	VPTZ	Midden-Gelderland	formeel
lid	zijn	geworden	van	het	Netwerk	Palliatieve	Zorg.	Vanuit	het	netwerk	hebben	wij	dit	 jaar	ook
mogen	 bijdragen	 aan	 een	 scholing	 van	 Parkinsonnet	 en	 een	 scholing	 voor	 thuiszorgteams
aangaande	oncologie/palliatie	zorg	bij	mensen	met	een	hersentumor.

Tijdige	inzet	palliatieve	zorg	verlaagt	het	risico	op
niet-passende	zorg	in	de	laatste	levensmaand

Onderzoekers	 van	 IKNL,	 PZNL	 en	 Vektis	 hebben	 de	 impact
onderzocht	van	de	verstrekking	en	timing	van	palliatieve	zorg
op	mogelijk	 niet-passende	 zorg	 in	 de	 laatste	 levensfase	 van
patiënten		met	kanker.	Hieruit	is	gebleken	dat	tijdige	inzet	van
palliatieve	zorg	de	kwaliteit	van	leven	en	de	tevredenheid	over
de	kwaliteit	van	zorg	verbetert.	Mensen	mét	palliatieve	zorg	hebben	een	vijf	keer	lager	risico	om
niet-passende	 zorg	 in	 de	 laatste	 maand	 van	 het	 leven	 te	 ontvangen	 dan	 mensen	 zonder
palliatieve	zorg.	Hiermee	wordt	het	belang	van	andere	projecten	en	 initiatieven	op	het	gebied
van	palliatieve	zorg	onderschreven.

Herziene	 richtlijn	 palliatieve	 Zorg	 bij	 COPD	 in
autorisatiefase

De	herziene	richtlijn	Palliatieve	Zorg	bij	COPD	ligt	momenteel
ter	 autorisatie	 bij	 de	 beroeps-	 en	 wetenschappelijke
verenigingen.	Deze	fase	is	de	laatste	stap	voordat	de	nieuwe

richtlijn	gepubliceerd	wordt	en	gebruikt	kan	worden	 in	de	praktijk.	Grootste	veranderingen	 ten
opzichte	 van	 de	 oude	 richtlijn	 zijn	 dat	 de	 identificatie	 van	 de	 palliatieve	 zorgbehoefte	 voor
mensen	 met	 COPD	 en	 de	 rol	 van	 proactieve	 zorgplanning	 evidence	 based	 uitgewerkt	 zijn.
Daarnaast	is	er	een	module	opgenomen	over	de	problemen	die	mensen	met	COPD	ervaren	op
psychosociaal	en	existentieel	gebied.	

Eén	 landelijk	 nummer	 voor	 bestaande
consultatiedienst

Om	zorgprofessionals	bij	complexe	casuïstiek	in	de	palliatieve
zorg	 te	 assisteren,	 zijn	 er	 telefonische	 consultatieteams
palliatieve	 zorg.	Er	 is	 nu	 één	 landelijk	 telefoonnummer	 (088-
6051444)	dat	via	de	postcode	van	de	consultvrager	uitkomt	bij
een	 consultatieteam.	 De	 regionale	 nummers	 blijven	 ook
gewoon	 bestaan.	 Huisartsen,	 medisch	 specialisten	 en
verpleegkundigen	kunnen	via	dit	nummer	altijd	advies	vragen
over	een	palliatieve	patiënt.	

Website

Nieuwsbrief	april	2021 Bekijk	de	webversie

Via	deze	extra	nieuwsbrief	van	het	Netwerk	Palliatieve	Zorg	Arnhem	en	de	Liemers	willen	we
een	 boodschap	 van	 vertrouwen,	 samenwerking	 en	wijsheid	 brengen.	 Juist	 nu	 zijn	 proactieve
zorgplanning,	transmurale	samenwerking	en	de	holistische	visie	op	zorg	en	welzijn	essentieel.
Wij	wensen	iedereen	veel	gezondheid	toe!
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Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	npzra@onzehuisartsen.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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